
Flik 3

3.5 Bilaga Faroanalys

EXEMPEL PÅ LIVSMEDEL DÄR ANGIVNA HÄLSOFAROR FÖREKOMMER

Bacillus cereus² ³ Kött, grönsaksrätter, ris

Campylobacter Kyckling, gris, nöt, får, vatten

Clostridium botulinium² ³ Heminlägningar av fisk, rökt fisk, hemkonserver

Clostridium perfringens² ³ Kött, grönsaker, kryddor, långkok

E.coli³ Allmänt, (se även EHEC)

EHEC³ Nötkött, frukt och grönsaker

Hepatit A Orent dricksvatten, livsmedel som äts utan 

upphettning

Histamin Makrill, tonfisk, "smörfisk"

Listeria monocytogenes Rökt och gravad fisk och kött, patéer, 

dessertostar

Mykotoxiner¹ Spannmål, kaffe, rött vin, ruttin, torkade 

baljväxter, kryddor, nötter, majs, fikon, frukt och 

bär 

Norovirus Grönsaker, frysta hallon, vatten

Parasiter Fisk, viltkött, vatten

Salmonella Kyckling, ägg, groddar

Shigella Orena livsmedel, orent vatten (tarmbakterie)

Yersina entercolitica Produkter av griskött, orent dricksvatten

¹ Exempelvis Aflatoxin, Ochratoxin A, Patulin

² Sporbildande bakterier

³ Toxinbildande bakterier
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BEDÖMNINGSGRUND VID RISKBEDÖMNING

Allvarlighetsgrad Sannolikhet Typ av hälsofara Effekt

Låg Låg - Grus, plast Kan orska tandskador o.dyl

(försumbar) (någon gång 

per år)

- Plåster, hårstrån Obehag

-Skadedjur i råvaror/ kontaminering via 

skadedjur

-Rengöringskemikalier Milda hudutslag

-E.coli (ej sjukdomsframkallande

-Parasiter (bandmask, binnikemask) Obehag, avmagring

Medium Sällan, ibland

(Några gånger 

per år)

-Norovirus Häftiga reaktioner, normalt snabbt övergående

- Glas Skärskador i mun samt invärtes skador

-Parasit (Anisakis) Illamående, kräkningar, buksmärtor

- Rengöringskemikalier (frätande) 

bekämpningsmedel

Frätskador i mun och invärtes skador

- Staphylococcus aureus Mildare matförgiftning, normalt snabbt övergående

- Kemiska ämnen från förpackningsmaterial Troligen effekter såsom cancer och 

reproduktionsstörningar, doc endast på lång sikt. 

-Mykotoxiner Kan ge effekter såsom cancer och påverkan på 

immunförsvaret under längre tids exponering

-Histamin Akuta magsmärtor, kräkningar och diarrér

-Hepatit A Minskad aptit, feber, illamående, kräkningar, diarré, 

muskelsmärtor

-Bacillus cereus Akuta insjuknande med illamående, kräkningar, 

magsmärtor och diarré. Symptom beror på vilken typ av 

toxin ("kräktoxin" eller "diarrétoxin") som bildats. 

-Clostridium perfringens Akut insjuknande med kolik, diarré, buksmärtor och 

llamående, ibland även kräkningar och feber. Relativt 

snabbt övergående. 
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BEDÖMNINGSGRUND VID RISKBEDÖMNING

Allvarlighetsgrad Sannolikhet Typ av hälsofara Effekt

Hög Ofta

(Varje vecka, 

månad)

-Överkänslighet Ger besvär, ej livshotande

-Parasiter (Giardia, Toxoplasma) Giardia ger mer eller mindre allvarlig diarré, ibland 

under lång tid.                                                                    

Toxoplasma orsakar lindriga, ospecifika symtom som 

ett par dagars feber, huvudvärk och muskelvärk. Hos 

gravida kvinnor kan parasiten spridas till fostret och 

orsaka missfall, fosterskada eller medfödd infektion. 

-Salmonella Kan ge följdsjukdommar

-Campylobacter Kan ge följdsjukdommar

-Yersinia Magbesvär, ont i halsen, ibland kroniska ledbesvär. 

Många barn drabbas , och symptomen hos dem 

domineras av feber och diarréer. 

-Shigella Magsmärtor, kräkningar och diarré som kan vara 

blodig.Man kan också få feber. Följdsjukdomar i from 

av ledbesvär kan förekomma. 

-Clostridium botulinum Illamående och kräkningar, synrubbningar. Tal- och 

sväljsvårigheter, muskelsvaghet och 

andningssvårigheter. Potentiellt dödlig. 

-Listeria Ger influensaliknande symptom. Dessa kan övergå i 

hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Kan orsaka 

missfall. 

-EHEC Magsmärtor och diarréer som kan bli blodiga. 

Följdsjukdommen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) 

förekommer. Den kan förstöra njurarna och leda till 

dödsfall. 

-Allergener Potentiellt dödliga
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